
Bez športu, myslím na hokej, 
futbal a povestné longo sme si 
na Mlynárskej ulici nevedeli život 
ani len predstaviť. Slávne hodo-
vé futbalové zápasy boli len če-
rešničkou na torte. Skutočný 
futbal sa odohrával na pravidel-
ných derby zápasoch. Slávnemu 
Reálu Mlynárska boli súpermi 
Benfica Panelové sídlisko, Tor-
pédo Pohotovostné sídlisko, In-
ternazionale Poliklinika a Colo-

Colo Pekárska. Mlynárčany mali 
skvelé prvé mužstvo a nechý-
bala ani dorastenecká záloha či 
najmladší školáci. 

Veľký Reál – na týteši plno 
fanúšikov, občerstvenie a pani 
Bežka Hojerová v obchodíku 
uprostred ulice mala tučné tržby.
Najväčším rivalom slávneho 
a veľkého Reálu Mlynárska bola 
Benfica zo vzdialenej štvrte na Pa-
nelovom sídlisku.  
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Leto na Mlynárskej ulici II. Policajný prezident SR 
na rokovaní MsZ

Holokaust v hebrejčine 
„šoa“, zdanlivo jednoduché 
slovo, je pre mnohých ľudí 
modernej doby nepredstavi-
teľné obsahom a významom. 
Holokaust je tragédiou celej 
židovskéj komunity a Židov, 
ktorí sa stali obeťami fašistic-
kého besnenia. Holokaust je 
zločinom jedného politického re-
žimu a jeho ideológie, ale tiež zly-
haním základných hodnôt celej civili-
zácie. Holokaust je historickou udalosťou, 
ale tiež lekciou, ktorej odkaz a zmysel zostáva 
nadčasový. Práve tento rozmer je pre nás – súčasníkov jedným z 

najdôležitejších rozmerov tohto 
jednoduchého slova.

Spomienkový deň pri pamät-
níku holokaustu v našom meste 
pripomenul tragickú historickú 
udalosť, ale tiež upriamil našu 
pozornosť na jej príčiny a ná-
sledky, ktorých pochopenie našej 
civilizácii umožňuje vyvarovať sa 
ďalších podobných zlyhaní v bu-
dúcnosti. 

Mesto Sereď podporuje vybu-
dovanie múzea a vzdelávacieho 
centra v bývalom pracovnom a 

tranzitnom tábore, ktorý 
bol počas 2. svet. vojny 

práve tu. Sme hrdí 
na to, že naši ob-

čania boli ocene-
ní štátom Izrael 
udelením titulu 
„Spravodlivý 
medzi ná-
rodmi”: pani 
Alžbeta Var-
gová a Janka 
Štefániková – 

Hudáková, kto-
rá už, žiaľ, nie je 

medzi živými...
Boj proti antisemi-

tizmu musí byť preven-
tívny a proaktívny a musí 

sa bez rozdielu týkať každého 
z nás. História holokaustu je totiž 

tiež históriou ľahostajnosti a sle-
poty; ľahostajnosti voči dôkazom 
o skutočných nacistických zá-
meroch, slepoty a prehliadania 
prvých náznakov toho, čo malo 
nasledovať. Boj proti rasizmu, 
antisemitizmu a xenofóbii, pro-
ti všetkým formám intolerancie 
musí začínať permanentným 
vzdelávaním aj o tholokauste, 
jeho príčinách a následkoch, 
a pokračovať trpezlivým búra-
ním niektorých dodnes prežíva-
júcich stereotypov, rúcaním mý-
tov o historickej nadradenosti či 
národnej výnimočnosti. 

Dovoľujem si Vás, občanov 
mesta a širokú verejnosť, po-
zvať na prehliadku malej ex-
pozície o židovskej komunite 
na Slovensku, inštalovanej 
v priestoroch mestského úradu, 
ktorá bude prístupná verejnosti 
do konca septembra. Prehliad-
ku expozície zvlášť odporúčam 
našej mládeži.

Úprimne verím, že tragédia 
židovského národa ani žiadne-
ho iného národa, sa už nebude 
nikdy opakovať. Ale rozum mi 
hovorí: „Ľudia, bdejte a potláčaj-
te už v zárodkoch násilie, intole-
ranciu a rasovú neznášanlivosť. 

Mgr. Peter Rampašek, 
zást. primátora mesta

9. SEPTEMBER – DEŇ OBETÍ 
HOLOKAUSTU A RASOVÉHO NÁSILIA
Tento pamätný deň je venovaný obetiam holokaustu a ra-

sového násilia. NR SR schválila (31. okt. 2001) dátum sviatku 
– 9. september v presvedčení, že si treba stále pripomínať 
obete holokaustu, ako aj zápas proti všetkým prejavom ra-
sizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku 
a diskriminácie. V tento deň v r. 1941 Slovenská republika 
prijala 290 represívnych paragrafov, tzv. Židovský kódex, 
ktorým sa začal proces židovských deportácií.

Pietnym aktom položenia vencov a zapále-
ním sviečok pri pamätníku v mestskom 
parku si uctili obete holokaustu 
predstavitelia vedenia mesta, 
verejného života, židovskej ná-
boženskej obce a žiaci sered-
ských škôl.                        mk

Dňa 26. 8. prijalo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesenie, ktoré-
ho jediným bodom programu bolo rokovanie o bezpečnostnej situácii 
v meste – konštatovanie stavu kriminality a bezpečnosti občanov. MsZ 
poverilo zástupcu primátora mesta doručiť sťažnosť s podpisovými hár-
kami podpísanú 1968 občanmi mesta predsedníčke vlády SR, ministro-
vi vnútra SR a prezidentovi PZ SR plk. JUDr. J. Spišiakovi (na fotografii 
vpravo) s naliehavou žiadosťou o riešenie vzniknutej situácie. Mestské 
zastupiteľstvo v Seredi vyjadrilo hlboký súcit, solidaritu a morálnu pod-
poru trom rodinám, ktoré boli poškodené nekalým konaním – výpalníc-
tvom v ranných hodinách dňa 26. 8. 2010.                  red

ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA MESTA  26. 8. 2010
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PLYTVANIE ALEBO 
ŠETRENIE?

Dňa 15. 6. 2010 bola Mestským 
zastupiteľstvom v Seredi (MsZ) 
prejednávaná žiadosť Cirkevného 
zboru evanjelickej cirkvi augsbur-
ského vyznania (matkocirkev Tr-
nava) o kúpu pozemku za účelom 
výstavby kostola pre túto cirkev.

MsZ v Seredi schválilo komi-
siu pre výber vhodného priestoru 
v meste, pre uspokojenie du-
chovných potrieb časti občanov 
v Seredi (rozumej evanjelickej 
cirkvi). Poslanci MsZ v Seredi 
boli informovaní a oboznámení 
s históriou vo veci bývalých po-
zemkov tejto cirkvi.

MsZ v Seredi dňa 15. 6. schvá-
lilo v zmysle platných zákonov 
ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 3/5-tinovou väčšinou prí-
tomných poslancov MsZ v Se-
redi predaj pozemku, konkrétne 
časť parcely „C“ č. 374/2 - zast. 
pl., k. ú. Sereď o výmere cca 550 
m², ktorá bude upresnená geo-
metrickým plánom, za cenu 44 €, 
plus 19% DPH za m² (pozemok 
je lok. na Dolnomajerskej ul.) 
Takéto uznesenie MsZ malo byť 
platné, ale čudujte sa – nebolo 
dlho platné! Nasledovala žiadosť 
o prehodnotenie kúpnej ceny po-
zemku od spomenutého cirkev-
ného zboru zo dňa 13. 7. V tejto 
žiadosti nie je uvedená žiadna 
okolnosť, ktorá by zásadne mala 
ovplyvniť už prijaté uznesenie 
poslancami MsZ v Seredi.

Neverím na zázraky, ale verím 
„iniciatívam“ niektorých pánov 
kolegov poslancov v súčasnom 
MsZ v Seredi a musím im bla-
hoželať. Vedeli totiž v priebehu 
niekoľkých dní zorganizovať za-
sadnutie MsZ (na 5. 8.). Na tom-
to zasadnutí bola ich „ zásluhou“ 
kúpna cena pozemku na výstav-
bu kostola znížená zo 44 € na 10 
€ za m². Pozadie tohto činu už 
pozná viac seredčanov. V období 
finančnej krízy sa takto prezentu-
jú niektorí predstavitelia mesta – 
už sa blížia voľby a takto začínajú 
variť predvolebný guláš na funk-
ciu primátora v Seredi. Aj tento 
názor je časťou verejnej mienky. 
Vedomie a svedomie pri hlasova-
ní u niektorých poslancov v Sere-
di už stráca opodstatnenie...

V decembri 2009 niektorí po-
slanci MsZ z dôvodu vypuknutia 
finančnej krízy znížili plat zástup-
covi primátora. Neodsúhlasili 
však zníženie vlastných konco-
ročných odmien, ktoré by o. i. 
mohli byť použité pre deti, šport, 
kultúru alebo aj pre Seredské 
novinky, ktoré práve čítate (so 
stránkovým obmedzením). 

Plytvanie a šetrenie sú v pod-
mienkach nášho MsZ iba pojma-
mi, za ktoré by sa mali hanbiť 
nielen poslanci MsZ v Seredi. Pri 
voľbách v novembri 2010 želám 
občanom mesta „šťastnú ruku”.

RSDr. Jozef Kovarovič
poslanec MsZ v Seredi

ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA 
MESTA DŇA 26. 8. 2010

Výber z textu vyjadrenia poslanca Ľ. Ve-
selického, predneseného na rokovaní MsZ 
dňa 26. 8. 2010 k bezpečnostnej situácii 
v meste.

Vychádzajúc zo skúseností občanov mesta 
a môjho osobného presvedčenia, tvrdím, že 
už pred viacerými rokmi politické špičky toto 
mesto obetovali v záujme ochrany blízkych 
krajských miest Trnavy a Nitry. V našom meste 
sú návykové látky permanentne distribuované 
vo veľkom rozsahu. Nie náhodou tu nachádza-
jú smrť z predávkovania ľudia z iných miest. 
Asi raz za rok sa za mediálnej podpory televíz-
nych štábov, celé Slovensko dozvie o zásahu 
špecializovaných jednotiek PZ v Seredi a zadr-
žaní jedného-dvoch predajcov a istého počtu 
balíčkov návykových látok. O odsúdení a výš-
ke trestu sa už verejnosť nedozvedá a v praxi 
to je zvyčajne tak, že jedného-dvoch zatvoria 
a ďalší traja-štyria, pokračujú v predaji ďalej. 
Prepustenie zadržaných drobných dílerov je 
odôvodňované zdanlivo logickým vysvetlením, 
že polícia má záujem chytiť hlavu, nie rame-
ná... Aká by bola odpoveď na otázku, čo by 
robila hlava, keby jej odsekli všetky ramená? 
Enormný nárast výskytu drogovo závislých v 
našom meste a s tým súvisiacej trestnej čin-
nosti je evidentný. Stále nástoj-
čivejšie sa pred každým sluš-
ným občanom vynára otázka, 
či je tento štát schopný chrániť 
životy, zdravie a majetok svojich 
občanov. Požiar predajne bra-
tov Kurbelových hovorí jasne, 
že asi nie!

Správanie sa príslušníkov PZ 
zodpovedá tlaku a podmien-
kam, ktoré  všetky doterajšie 
vlády vytvorili. Najobludnejšou 
je ale skutočnosť, že štýl socia-
listickej štatistiky, ktorá slúžila 
iba na nepravdivú propagandu 
stále väčších úspechov, použí-
vajú vládne garnitúry aj po roku 
1989. Dnes je pozitívne hod-
notený ten obvod alebo okres, 

ktorý vykazuje najnižší výskyt trestnej činnos-
ti. Tento spôsob vedie policajtov k tomu, aby 
aktívne pôsobili na zvyšovanie latentnosti kri-
minality a to tým, že občanov odhovárajú od pí-
somných oznámení o krádežiach, vlámaniach, 
podvodov, prípadne fyzických či slovných na-
padnutí. Ak občan podá oznámenie, tak prvým 
krokom príslušníkov OO PZ je (častejšie ako 
často) snaha o spochybnenie oznamovateľa, 
závažnosti skutku a v konečnom dôsledku 
zmena kvalifikácie činu na jeho menej závažnú 
právnu kvalifikáciu.

Vážený pán policajný prezident! Za posledný 
rok viem o šiestich prípadoch takéhoto konania 
a postupu pracovníkov OO PZ. Príklad za všet-
ky: krádež bicykla vlámaním do pivnice sa za-
znamená ako krádež, ale to slovo „vlámaním” 
odtiaľ vypadlo. Pýtam sa, či si trúfate zmeniť 
tento chorý spôsob hodnotenia práce PZ. Lo-
gické a správne by bolo odmeňovať a hodno-
tiť prácu takého útvaru, ktorý zistí a vyrieši čo 
najviac porušení zákona. Výsledok dnešného 
štatistického zakrývania skutočnej kriminality 
pociťujeme všetci. A tento pocit, žiaľ, umocňu-
je nedôveru občanov voči štátnej polícii ako or-
gánu činnom v trestnom konaní, vidíme ju ako 
málo činnú, resp. nečinnú.

Načo sú nám nedostatočne činné alebo ne-
funkčné orgány? Medicína pozná spôsob lie-
čenia operáciou či rovno transplantáciou. red

V súvislosti s petíciou 
občanov mesta Sereď 
doručenou na MV SR a 
novému policajnému pre-
zidentovi a v súvislosti 
s poslednými udalosťami 
v našom meste, sme po-
žiadali o reakciu bývalého 
krajského policajného ria-
diteľa p. Bystríka Stanka.

B. S.: Podpisová akcia obča-
nov mesta Sereď a petícia do-
ručená policajnému prezidento-
vi bola načasovaná  na blížiace 
sa komunálne voľby. Iniciovali 
ju ľudia okolo jedného z kandi-
dátov na primátora. Netvrdím, 
že v Seredi je bezpečnostná 
situácia dobrá alebo onaká. Po-
čas môjho takmer štvorročného 
pôsobenia vo funkcii sa podari-
lo podstatne zvýšiť objasnenosť 
trestných činov v Seredi. V sú-
časnosti je ich objasnenosť nad 
60 %. Spochybňujú sa štatistiky, 
ale je to jeden z ukazovateľov 
ako hodnotiť prácu polície. Sa-

motná bezpečnosť občanov je 
subjektívny pocit. Je treba od-
povedať aj na otázku, čo spra-
vilo mesto, ktoré je zo zákona 
povinné starať sa o bezpečnosť 
občanov na svojom území? Čo 
urobila a robí mestská polícia, 
koľko bezpečnostných kamier 
v meste sa namontovalo, aby 
bolo možné porušenie záko-
na lepšie monitorovať? Viac-
krát som bol v Seredi v noci 
na kontrolách, a po 22. hodine 
som našiel mesto vyľudnené. 
Nechcem však spochybňovať 
názor ľudí zo Serede, ale čo sa 
týka našich hodnotiacich krité-
rií, je Sereď v celoslovenských 
štatistikách objasnenosti na 
horných priečkach. Zástupca 
primátora Serede pán Peter 
Rampašek sa v súvislosti s pe-
tíciou občanov vyjadril, že bol 
viackrát za mnou a preberal 
so mnou bezpečnosť v meste. 
Toto tvrdenie nie je pravda, vi-
ceprimátora som videl prvý raz 
v živote počas tohtoročného 

Dňa polície v Trnave, kde, para-
doxne, v mene primátora mesta 
ocenil policajného riaditeľa ob-
vodného oddelenia v Seredi za 
výbornú spoluprácu a za veľmi 
dobrú prácu polície na teritóriu 
mesta...

Prezident Spišiak povedal, 
že keď bude treba, do Serede 
povolá všetkých policajtov, 
čo sú v zbore. Pomôže zvý-
šenie počtu policajtov zlep-
šiť situáciu v meste?

Okrem iného by pomohlo aj 
navýšenie tabuľkového počtu 
policajtov. V súčasnosti sa po-
silňuje výkon služby na úkor Tr-
navy a iných miest. V konečnom 
dôsledku to nič nevyrieši. Ale aj 
s takým počtom, ktorý sme mali 
k dispozícii, sme v Seredi urobili 
dosť úspešných záťahov na dí-
lerov drog či autíčkárov. Z našej 
strany sa tam spravilo naozaj 
veľa. Boj s organizovaným zlo-
činom si riadi prezídium samo.

Bystrík Stanko
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Zasadnutie MsZ otvoril a viedol zástup-
ca primátora Mgr. P. Rampašek. V úvode 
oboznámil poslancov s činnosťou MsÚ 
za uplynulé obdobie, uviedol niekoľko in-
formácií k stavu rekonštrukcie ZŠ J. Fán-
dlyho, prebiehajúcim opravám povrchov 
vozoviek niektorých ulíc v meste, oprave 
strechy nedobudovaného pavilónu „G” 
ZŠ P. O. Hviezdoslava, pokračovaniu bu-
dovania parkovísk, o situácii s opravou 
čakárne SAD, oprave okien na budove 
mestského múzea a k začatému geovrtu 
pri Váhu (Larzenky). Spomenul a ocenil 
športové podujatie Cyklománia. Vo svojej 
správe uviedol informácie k prebiehajú-
cim prípravám nasledujúceho referenda, 
informoval aj o situácii v plnení rozpočtu 
mesta. Pod jeho vedením poslanci prero-
kovali všetky pripravené, ale aj doplnené 
body rokovania. Celé zasadnutie prebeh-
lo plynule – bez väčších prestávok a zby-
točných časových strát.

Rokovanie pokračovalo interpeláciami 
poslancov. Ako prvá sa do diskusie prihlá-
sila poslankyňa B. 
Vydarená. Žiadala 
informácie o stave 
pripravenosti re-
konštrukcie svet. križovatky pri NC Lidl, vy-
budovania chodníkov v oblasti „Palestína” pri 
cukrovare. Poslankyňa A. Bánovská žiada 
náčelníka MsP o častejšie kontrolovanie 
opusteného domu na Cukrovarskej ul., upo-
zornila, že v dome sa zdržujú osoby, ktoré 
sú pravdepodobne bezdomovci a v priestore 
dochádza k porušovaniu verej. poriadku. Po-
slankyňa M. Némethová sa dožadovala osa-
denia dopravného zrkadla na križovatku na 
Jelšovej ulici. Poslanec M. Koričanský upo-
zornil, že cyklisti v meste jazdia po chodní-
koch, čím spôsobujú stále častejšie kolízie s 
chodcami. Upozornil, že problém treba riešiť. 
Poslanec S. Tvrdík žiadal osadenie označe-
nia Trnavskej ul. a Ul. Vonkajší rad. Žiadal 
skosenie vysokej buriny na koľajisku na Ka-
sárenskej ulici. Upozornil, že tento problém, 
ktoré spôsobujú svojou nečinnosťou železni-
ce, sa dlhodobo zanedbáva. Poslanec JUDr. 
M. Irsák žiadal informácie o stave realizácie 
projektu rekonštrukcie Nám. slobody. Infor-
máciu prednostky úradu o vzniknutých prie-
ťahoch v konaní prijal so zjavnou nevôľou: 
„Schválili nám peniaze na dobrú vec a reali-
záciu zastaví jednoduchá podmienka...” (info 
pozri na str. 6 vpravo uprostred). 

V nasledujúcom programe zaznievali sprá-
vy riaditeľov o hospodárení škôl a školských 
zariadení za 1. polrok 2010, z ktorých najza-
ujímavejšou bola správa riaditeľa ZŠ J. Fán-
dlyho PaedDr. J. Čomaja. Riaditeľ vyslovil 
veľké znechutenie so stavom a pokračujú-
cimi prácami na rekonštrukcii školy. Vyjadril 
výhrady k spôsobu vykonávania prác a dodr-
žiavaniu čistoty, bezpečnostných či školských 
predpisov robotníkmi na stavbe. (Situácia 
vo veci rekonštrukcie školy bola zvláštnym 
programom rokovania MsZ. V rámci mož-
ností pripravíme na tému reportáž v budú-
com čísle SN.) Za zmienku z debaty k téme 
stojí výrok poslanca Ing. B. Horvátha: „Na 
možné problémy som upozornil už pri výbere 
dodávateľa. Tušili sme, že za nízkou cenou 
môže byť nízka kvalita a problémy..., ale pod-
ľa platných predpisov pre výberové konanie 
sme ako komisia nemohli nič urobiť. Nie je 
možné podať námietku na nízku cenu.” Hlav-
ná konrolórka mesta Mgr. Z. Horváthová ko-
mentovala predloženú správu o vykonanej 
kontrole hospodárenia s verejnými finančný-
mi prostriedkami použitými na zabezpečenie 
XI. ročníka SHJ, účtovných dokladov Domu 
kultúry a kontroly pokladne MsÚ. (pozri na 
www.mz.sered.sk/materialy/). Okrem iného 
vyzvala všetkých riaditeľov škôl, aby skutoč-
ne šetrili pridelené finančné prostriedky „lebo 
v nasledujúcom období nebudú...”. Projekto-
vý manažér Mgr. B. Bíro informoval MsZ so 

situáciou a stavom pripravenosti projektov. 
V rozprave k správe o stave a plnení rozpoč-
tu mesta, prednesenou zást. primátora, sa 
vyjadril predseda fin. komisie – poslanec Ing. 
B. Horváth, ktorý vyslovil vysokú spokojnosť 
s dodržiavaním fin. rozpočtu a spôsobom 
šetrenia. Prácu úradu v tejto oblasti ocenil aj 
poslanec Ľ. Veselický. 

Poslanci schválili návrh určenia počtu po-
slancov mesta sereď v jednotlivých volebných 
obvodoch pre volebné obdobie rokov 2010-
2014 (19 poslancov, tri obvody), prerokovali 
a schválili návrh dodatku č. 3 k rokovaciemu 
poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi. 
Rokovalo sa aj o zásadách postupu pri vyba-
vovaní sťažností v podmienkach mesta Se-
reď, poslanec P. Kurbel vyjadril nesúhlas, že 
MsÚ nemôže vybavovať anonymné sťažnos-
ti. Prednostka oboznámila poslancov, že úrad 
sa musí riadiť zákonom a anonymné sťažnos-
ti sa nemôžu prešetrovať, MsZ nemôže prijať 
žiadne rozhodnutie, ktoré by takúto možnosť 
schválilo. Uviedla, že totožnosť sťažovateľa 
je možné v zmysle zákona utajiť.

Nasledovalo ro-
kovanie k bodu 
žiadosti fyzických a 
právnických osôb. 

Poslanec Ľ. Veselický vyzval všetkých 
poslancov, aby pri schvaľovaní žiadostí 
občanov „neupadali do chvíľkového bezve-
domia...”. V bode priemyselný park Sereď – 
juh – žiadosti, poslanci odmietli ponuku fa. 
PEMA SLOVAKIA spol. s r. o., Košice, na 
spätné odkúpenie pozemku a schválili žia-
dosť POLYVLIES SLOVAKIA, s. r. o., Pata 
– o odpredaj pozemkov. So situáciou o stave 
projektu geotermálneho vrtu informoval ria-
diteľ MsBp R. Áč. Nasledovala informatívna 
správa o činnosti Mestskej polície Sereď za 
1. polrok 2010, ktorú predniesol jej náčelník 
Mgr. M. Klenovič. K správe vzniesol naj-
významnejšiu pripomienku poslanec Ing. 
arch. R. Kráľ: „Aby v nasledujúcich sprá-
vach prevažovali pokuty na úseku verejného 
poriadku nad pokutami na úseku doprav-
ných priestupkov.” Bodom rokovania MsZ 
bola situácia vo veci chovu koní za hrádzou 
pri Váhu. MsZ navštívila vedúca fukcionár-
ka dobrovoľnej organizácie Sloboda zvierat 
p. Březinová, ktorá informovala poslancov 
o možnostiach štátnej správy a organizácie 
Sloboda zvierat. Vyzvala MsZ a MsÚ na spo-
luprácu pri zabezpečení správneho chovu 
koní a riešenia vzniknutej situácie.

Poslanci ďalej schválili výstavbu automa-
tických verejných WC v centrálnej mestskej 
zóne. V záverečnom bode „rôzne” poslanci 
rokovali o budúcej komisii pre oceňovanie 
občanov, o naliehavosti výberu firmy na zber 
komulnálneho odpadu (končí stará zmluva), 
o verejnoprospešných prácach a o výbere 
poslancov a pracovníkov inštitúcií na náv-
števu družobného mesta Alblasserdam. Po-
slanci rokovali vo veci užívania mestských 
sociálnych bytov, kde odzneli návrhy (JUDr. 
M. Irsák) na zmeny v spôsobe užívania tých-
to bytov a vykonávania kontrôl dodržiavania 
podmienok ich užívania. JUDr. Z. Pastu-
chová oboznámila MsZ s aktuálnym stavom 
súdnych sporov mesto verzus občania a in-
štitúcie. Rokovanie ukončila rozprava o sťaž-
nosti občanov žijúcich na Kukučínovej ulici a 
obyvateľov sídliska Meander k stavu povrchu 
vozovky. K situácii sa vyjadrili viacerí poslan-
ci. Poslanec Ing. Ľ. Kyselý navrhoval neod-
kladné rokovanie s fa. S.LS, poslanec Mgr. 
M. Tóth sa vyjadril, že nevidí dôvod, prečo 
by sa mala uvedená ulica rekonštruovať a 
argumentoval, že komisia vybrala ulice na 
rekonštrukciu povrchov správne. Oponoval 
mu poslanec Ing. B. Horváth, ktorý navrho-
val urobiť aspoň čiastočné opravy do času 
riadnej rekonštrukcie (vyzametať a zaliať be-
tónom najväčšie výtlky a jamy).

zaznamenal a pripravil Marcel Kováč

Zo zasadnutia mestského  
zastupiteľstva dňa 7. 9. 2010

VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ 
OKRSKY pre konanie volieb do 

orgánov samosprávy obcí – mesto 
Sereď 27. november 2010

V zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľ-
bách do orgánov samosprávy obcí § 9 ods. 
3 MsZ v Seredi určilo uznesením č. 14/2010 
volebné obvody, uznesením č. 15/2010 po-
čet poslancov a uznesením č. 155/2010 
počet poslancov v jednotlivých volebných 
obvodoch. Primátor mesta v zmysle § 10 
ods. 2 určuje nasledovné volebné okrsky a 
volebné miestnosti: 

VOLEBNÝ OBVOD 1 – VOLEBNÝ 
OKRSOK č. 1, Dom kultúry – Školská ul. 
118/1. V tomto okrsku budú voliť obyvate-
lia ulíc: Mlynárska, Garbiarska, Považský 
breh, Kostolná, Dolnostredská, Mládežníc-
ka, Šintavská, Starý Most.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2, Dom kultúry 
– Školská ul. 118/1. V tomto okrsku budú 
voliť obyvatelia ulíc: Cukrovarská, Kukučí-
nova, Školská. 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3, ZŠ J. Fándlyho 
– Vonkajší rad 763/7. V tomto okrsku budú 
voliť obyvatelia ulíc: D. Štúra, Fándlyho. 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4, ZŠ J. Fándly-
ho – Vonkajší rad 763/7. V tomto okrsku 
budú voliť obyvatelia ulíc: Vonkajší rad, Brati-
slavská, Kasárenská, Trnavská cesta, Poľná, 
Pribinova, Pažitná, Malý Háj, Nový Majer. 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5 Objekt býva-
lej ZŠ, Garbiarska ul. 3964/58. V tomto 
okrsku budú voliť obyvatelia ulíc: Novo-
mestská, Nám. slobody, Parková. Počet 
poslancov vo volebnom obvode: 9

VOLEBNÝ OBVOD 2 – VOLEBNÝ 
OKRSOK č. 6, Mestský úrad – Námestie 
republiky 1176/10. V tomto okrsku budú voliť 
obyvatelia ulíc: M. R. Štefánika, Legionárska, 
Dolnomajerská a občania mesta, ktorí majú 
trvalý pobyt mesto Sereď bez určenia ulice. 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 7, Mestský úrad – 
Námestie republiky 1176/10. V tomto okrsku 
budú voliť obyvatelia ulíc: Spádova, Poštová, 
Čepeňská 1211 – 1214, A. Hlinku, Vinárska, 
Kúpeľné nám., Pekárska, SNP, Záhradná.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 8, ZŠ J. A. Ko-
menského – Komenského ul. 1227/8. V 
tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc: Je-
senského, Komenského, Vysoká, Priečna, 
Železničná, Šulekovská. 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 9, ZŠ J. A. Ko-
menského – Komenského ul. 1227/8. V 
tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc: Sl-
nečná, Slnečná II, Rovná, Krásna, Horno-
majerská, F. Kráľa, Hviezdoslavova, Jilem-
nického, Nová, Čepeňská – rodinné domy 
a Čepeňská 3047, 3081, 3735, 4305. Počet 
poslancov vo volebnom obvode: 6 

VOLEBNÝ OBVOD 3 – VOLEBNÝ 
OKRSOK č. 10, Štadión – Športová ul. 
2809/8. V tomto okrsku budú voliť obyva-
telia ulíc: Športová, Dlhá, Pod hrádzou, To-
poľová, Vojanská, Malá ulička, Pivovarská, 
Podzámska, Ivana Krasku, Obežná, Lipo-
vá, Hrnčiarska, Ľ. Podjavorinskej. 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 11, Zariadenie 
pre seniorov a DSS Dolnočepeňská ul. 
1620/27. V tomto okrsku budú voliť oby-
vatelia ulíc: Dolnočepeňská, Murgašova, 
Svätoplukova, Kuzmányho, Matičná, 8. 
mája, Štefana Moyzesa, Sládkovičova, 
Družstevná, Stromová. 

VOLEBNÝ OKRSKOK č. 12, Resoc. 
centrum Bethesda – Teen Challenge, Váž-
ska ul. 1876/38. V tomto okrsku budú voliť 
obyvatelia ulíc: Strednočepeňská, Veterná, 
Jasná, Severná, Vážska, Krátka, Krížna, Pi-
onierska, Mierová, Tehelná, Lúčna, Jelšová. 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 13, Futbalový 
štadión – Hornočepenská 3740/126. 
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc: 
Hornočepeňská. Počet poslancov vo vo-
lebnom obvode: 4 

http://www.sered.sk/volby-2010 
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Aj tam žili ľudia, ktorí sa zasvätili športu.
Nedávno na návšteve v záhradke priateľa 

Ivana Kovačika, známeho seredského typo-
grafa a bývalého športovca, ktorý spoločne 
s doktorom Čimom, Milanom Čamajom, 
Jánom Old Shatterhandom Šemelákom, 
Štefanom Janktom a ďalšími vy-
budovali medzi panelákmi futbalové 
a neskoršie hokejové ihrisko s man-
tinelmi a osvetlením. Zruční elektri-
kári Nandy Feiler a Lackobáči 
Valášek (obaja známi rybári) sa 
postarali, aby tamojšia mládež mohla šantiť 
do neskorých večerných hodín.

Ďalší veľký futbalový klub vznikol na po-
liklinike v Seredi, za Inter hrávali pán doktor 
Kayser či doktor Wongrey a spol., na niklo-
váckom pohotovostnom sídlisku založili klub 
Torpédo a futbalisti sa grupovali okolo Náca 
Hodulíka či Sylva Vavru. Nebohý Milan 
Farský organizoval uličný futbal na Pekárskej 

ulici, tamojší klub Colo Colo však nedosiahlo 
takej slávy ako náš Real. 

Mlynárčany mali základný káder zo svojich 
odchovancov, tréneri a hlavne organizáto-
ri – Palibáči Ciculka Letkovič a Vilobá-
či Štefák mali k dispozícii slávne seredské 
športové mená ako Ferko Gašparík, Milan 
Štefánik, Jožo Cebo, Drahuš Sedlák, Kari-
no Scherhaufer, Jožko Horváth, Milan Kra-
már, Vilo Remenár, Robino Javor a ďalší. 
Za slávny Real hral aj Jopo Hanák, ktorý sa 
do ulici prikmotril za fešandou Martou Ma-
sarykovou. Dodnes, keď sa stretneme na 
pivečku spomína, ako som na slečnu Martu 
žiarlil a dohováral jej, aby mu nesadala na 
kolená a netlačila sa k nemu ako falošná koč-
ka... Vraj som bol malý huncút, vždy sa na 
tom pobavíme, keď sa stretneme. Výborní 
futbalisti boli Ferko Špitalský, Janko Kori-
čanský či Karol Veľký. To sú mená hráčov, 
ktorých som obdivoval vo svojich žiackych 
rokoch, samozrejme ešte predtým hrávali za 
ulicu aj Miškobáči Štibrányi, či páni Dose-
dla, Tomašovič, Ševčík, Mandák, Virgovič 
a mnohí ďalší.

Z mladej generácie futbalistov treba spo-
menú Jana Farského, Petra, Joža a Jana 
Hodúrovcov, Petra Mičániho, Jana Letko-
viča, Ľuba Korenčiaka... a bolo by mnoho 
ďalších. Nebudem ich menovať všetkých, 
pretože všetci sme hrávali hokej, aj sme na 
Veľkú noc spolu šibali a  hrávali sme samo-
zrejme aj futbal. Boli sme prosto Mlynárčany. 
Keď sa hrali zápasy vonku na ihriská súperov 
chodili celé výpravy hráčov a fanúšikov z Mly-
nárskej ulici. Na povestnej motorke – sajdke 

viala žltočervená vlajka Realu s emblémom 
mlynu a nápisom Real Mlynárska na druhej 
strane bola veľká futbalová lopta. Autorom 
bol Janko Javor, ktorý aj viedol kroniku špor-
tového a spoločenského života ulice. Futba-
listi cestovali v Škode Praga V3S, tam mali 

uložené dresy a kopačky. Za nimi húf nad-
šencov na mopedoch a bicykloch. Nadše-
nec Rudo Mičáni skonštruoval v sedemde-
siatych rokoch ozajstnú motokáru s riadnou 
prevodovkou a motorom 250 ccm. Napriek 
„policajnému zákazu” sprevádzal s hukotom 
a pripevnenou vlajkou výpravu Realu do od-
ľahlých seredských štvrtí! 

Asi najväčšie zážitky, ktoré som zažil 
a ktoré mi dodnes utkväli v pamäti mám 

z nedeľňajších rybačiek s dedkom na dol-
nostredských hurkách. Už o štvrtej ráno som 
pobehoval po kuchyni a balil veci, nafúkal ko-
lesá bicykla a hybaj k dedkovi, ktorý ma už 
čakal na ulici so svojim bicyklom. Na šaragli 
mal konvičku s malými rybičkami (belice, čer-
venoočky), na priečnej oske rámu bicykla mal 
pripevnené udice v plátenom vaku. Na chrbte 
mu visel ruksak so všakovakými dobrotami..., 
inak sme na ryby nemohli vyraziť. Aby som 
vyzeral aj ja ako rybár, dostal som do daru trs-
teničku s rapkacím navijákom a bol som pyš-
ným rybárom nekonečných rozmerov... Udi-
cu som si uviazal lankami o rám bicykla a šli 
sme. Cesta po týteši nám ubehla razdva, po 
chvíli kľudnej jazdy sme boli ešte za ranného 
šera na mieste nášho rybolovu. Dedko si pri 
rozbaľovaní vercajchu 
vždy niečo uchlupol, 
nikdy som nevedel 
čoho, ale isté bolo, 
že ho to po čase ulo-
žilo na dve hodiny do 
rybárskych „večných 
lovíšť”. Pri napínaní 
nástrahových rybiek 
som dedkovi zavše 
pomáhal, druhá udica 
a moja udica boli ur-
čené na lov kapra. 
Chytalo sa „na ťažko”, 
vtedy ešte brká nebo-
li v móde. Ranný svit 
slnka zavelil dedkovi 
(to som po ňom iste 
zdedil), že je treba 

niečo zahryznúť. V termoske čaj alebo káva, 
v sklenej fľaši zarobená šumienka a hlavný 
chod – to bol najdôležitejší obsah dedkovho 
ruksaku – údená slaninka alebo podbradek, 
tlačenka alebo upečená slabina, saláma ale-
bo paštéta z konzervy. Kedy ako, ale jesť sa 

muselo, to bol neodmysliteľný rituál 
na rybačke. Chutilo nám ohrom-
ne, a keď dedko povyťahoval ešte 
aj sladkosti, nastal raj na zemi. Po 
chvíli som v tichu Váhu ostal sám... 
Dedko sa pobral na spomínané dve 

hodiny do raja hrčí, šuláv, šťúk a kaprov (dú-
fam, že všetci Seredany poznáte tieto ryby). 
Do dedkovho chrápania začal neďaleký ďa-
teľ liečiť okolité stromy a kukučka posmešne 
kukala... Voda čistá, priezračná a už z rána 
tepľučká. Majestátny Váh, lužná voda, skrý-
vajúca v sebe húfy rýb a iných druhov vod-
nej fauny. Hádzal som kamienky do vody a 
z tranzistora počúval nedeľňajšiu rannú roz-

právku..., pozoroval udice a tú 
moju často prehadzoval. Keď sa 
mi pošťastilo chytiť devíra ale-
bo na červíka ostríža, bol som 
celý bez seba. Mačky mali zase 
pochúťku. Keď slnko vystúpa-
lo vyššie, slnečné lúče pomedzi 
konáre stromov pošteklili dedkov 
nos a zvon v kostolnej veži ohlá-
sil prípravu na nedeľňajšiu omšu. 
To bol signál aj pre nás. Pomaly 
sme zbalili našu výbavu a pobrali 
sa domov. Babka nás už čakala 
s upraženou husacou pečienkou 
a žltučkou šlichtou (dodnes ne-
viem čo to babka na sporáku vždy 
v nedeľu upiekla, zrejme to boli 
kúsky cestíčka, ktorým obaľovala 
šnicle). „Čo ste chycili ?“ – spýtala 
sa kým dedko otváral bránu. „Psa 
za chvost“ – odvetil dedko a hun-
dral, že sa nám dnes nedarilo. 
Teraz na rybačku nedám dopus-
tiť. Je to skvelý zážitok, oddych 

a upokojenie duše. Váh – jeho ramená ponú-
kajú nevídané scenérie a množstvo rýb.

Pri mojich návštevách seredských vôd, stre-
távam dvoch tomuto krásnemu koníčku od-
daných a zasvätených ľudí. Obaja sú Mlynár-
čany, obaja sú mi blízki, obaja sú od mladosti 
nerozluční priatelia. Pán Emilo Dúbrava (83), 
bývalý zručný, ešte aktívny krajčírsky majster 
a pán Jozef Škoda (77), bývalý zamestnanec 
štátnych dráh. Dohodli sme sa, že si spolu po-
sedíme „pri kávičke” a oni mi porozprávajú zá-
žitky z rybačiek tak, ako ich prežili. Viem, že títo 
dvaja majú na to „morálne právo”. Viem, že sú 
to rybársky matadori obaja sa zasľúbili Váhu 
a vážskym ramenám. Tušil som, že budem 
počúvať a gúľať očami. Nesklamal som sa, a 
delím sa s vami o tento nevšedný zážitok.

LETO NA MLYNÁRSKEJ ULICI II.
Ing. Miloš Mičáni
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Na stretnutie som meškal, ale prepáčili 
mi to... Privítali ma dvaja uhladení preše-
divelí dôchodcovia vo vyžehlených noha-
viciach a košeliach. Na rozdiel odomňa 
boli aj starostlivo oholení, tak ako to káže 
bontón. Bolo cítiť, že nejde o bezvýznam-
né stretnutie (preto takáto zdvorilosť voči 
mojej osobe). Na stôl som postavil fľaštičku 
chorvátskej travarice, Emilbáči pridal fľaš-
ku Spišskej borovičky... a poďme chytať 
ryby! 

O rieke, jej zákutiach a rybách rozprávali 
s nevšedným apetítom, vzájomne sa priam 
dychtivo dopĺňali a spomínali. Na začiatky 
organizácie rybárčenia a zakladania rybár-
skeho spolku v Seredi, kde medzi prvými 
a zakladajúcimi členmi nechýbal Mlynár-
čan Ondrej Dúbrava. Boli to roky prvého 
slovenského štátu (1943). Rybári sa stre-
távali v šenku U Ottingera, ktorý si pamä-
tám ešte aj ja, pretože som tam chodil za 
otcom vypýtať si jednu korunu na jahodovú 
malinovku alebo kofolu. Šenk stál približne 
na mieste terajšieho obchodného domu 
Jednota. Emilbáči Dúbrava bol po vojne 
vyslaný ako mladý perspektívny rybársky 
funkcionár do Trnavy, aby sa pri zakladaní 
tamojšieho spolku oboznámil s hospodáre-
ním rybárskej organizácie. Postupne boli 
do seredského rybárskeho spolku prijatí 
v roku 1947 ďalší Mlynárčania a to súro-
denci Rudo a Emil Dúbravovci. V spomí-
nanom šenku sedel na prvej predsedníckej 
stoličke pán Jozef Ternény, (spomínam 
len tých, ktorých som poznal) učiteľ Feri-
báči Xaverský Paštéka, Anton Pašté-
ka, Ludvík Áč, Jožkobáči Strašifták, 
Pištabáči Švrček. V ďalšom období a to 
v roku 1949 vstúpil do rybárskeho spolku 
aj môj spolubesedník Jožkobáči Škoda. 
Chlap, ktorý žil pre organizáciu mimopra-
covného života na Mlynárskej ulici. Aktívne 
sa zapájal aj do činnosti pri budovaní fut-
balového a hokejového ihriska, pomáhal 
a radil mladším rybárom, zasväcoval ich do 
tajov rybárskeho života pri Váhu. Na ryby 
chodili aj ďalej ako boli mlyny na ulici, naj-
viac navštevovali spomínané serdehélske 
hurky, zákutia pod brehmi na Vinohradoch, 
váhovský špic, pasienok v Šoporni, šin-
tavské bereky, Štrkovec a unišár (pri te-
rajších Únovciach). Presúvali sa na bicyk-
loch a neskoršie na motorkách, rybársku 
výzbroj predstavovali jasenové a lieskové 
udice, neskoršie prišli skladacie ocieľky. 
Navíjať vlasec začínali rapkáčmi ale ne-
skoršie sa už korunky sypali do pokladnice 

prvej predajne rybárskych potrieb v Seredi 
neďaleko kaštieľa pod terajším mostom 
u Brnca Loveckého. Už boli k dostaniu 
moderné vrhacie navijáky, prvé rybárske 
silónové vlasce, konvičky na červíkov 
a pod. Spomínaní rybolovci sa orientovali 
prevažne na lov dravých rýb, nástraha jed-
noduchá – hnoják, červík alebo dážďovka. 
Jožkobáči Škoda bol v tých i neskorších 
časoch najlepším „stopárom“, pretože ve-
del skoro neomylne vysliediť brloh hrče 
(sumec) alebo šulavy (zubáč). Aj Emilbá-
či Dúbrava to potvrdil..., a to už sme ale 
načali už druhú butilku a začalo sa nám 
viac dariť... Ryby začali čoraz väčšmi brať, 
ani som si nestačil robiť poznámky... Moji 
kolegovia spomínali príhody a medzi nimi 
i tú, keď vtedajší žandár a Mlynárčan Filip 
Korenčiak, sliedil a trestal pytliactvo na 
Váhu. Rudo a Emil Dúbrava, Jožko Škoda 
a s nimi kamaráti ako Ľubobáči Horváth, 
Jožko Máder Bilka či Vladobáči Ferdi-
nand Krivošík z neďalekej Kostolnej ulice 
chodili chytať tajne do stavačky. Stavačka 
pozostávala z dlhej čakle a siete. Keď ich 
spomínaný žandár dolapil a pýtal sa kam 
idú, tak mu odpovedali, že idú obíjať ore-
chy... a dlhá čakla im vraj mala na to slúžiť. 
Bol máj, orechy mali ešte len mladé listy a 
ostražitý žandár im skočil na lep. Neskoršie 
bol pán Filip Korenčiak jeden z najnáruži-
vejších a úspešných rybárov nielen na Mly-
nárskej ulici ale i v celom meste. Rybárska 
brandža na Mlynárskej ulici sa rozrastala. 
Do spolku boli prijatí Rudo Sloukal, Okál 
Navrátil, Rudo Navrátil, Jožo Cebo, 
Štefibáči Mičáni, Cybil Navrátil, Jan-
kobáči Špalo Kovarovič, Miško Kocúr 
Kovarovič, Lajkobáči Brosch, Karino 
Scherhaufer, Tóno Šmano Kalinay, 
Puky Kalinay, Vlado Doktor. Len tak 
pre zaujímavosť, na Mlynárskej ulici sme 
rybársky háčik učili viazať i dlhoročného 
predsedu seredskej rybárskej organizácie 
Paľa Kalinaya, ktorý tam chodil za frajírku 
a neskoršie manželkou Martou Dokto-
rovou. Na našej ulici boli najväčší znalci, 
ktorí dokonale poznali časové obdobia 
pohybu a tiahnutia rýb proti prúdu na ne-
res. Majitelia mlynov život Váhu sledovali 
a poznali ho ako svoju dlaň a tak sa vždy 
išlo po radu Jankobáčimu Kovarovičovi či 
Pištabáčimu Švrčkovi. Vtedy sa legálne lo-
vilo do siete a tak krásne úlovky hrčí, šuláv, 
šťúk, lieňov, karasov, jalcov, poduství, (vo 
vakoch nechýbala mrena, či mieň) boli pý-
chou rybárov z Mlynárskej ulice. Neskoršie 
sa vo väčšej miere objavili kapre a začínali 
sa loviť i tie. Dedko Štefibáči Mičáni ulovil 
na tú dobu ohromnú raritu 13,5 kg krásne-
ho šupináča. Bohužiaľ, na môj smútok sa 
dobová fotka z rodinného alba vytratila. 

Naša beseda nabrala grády a chlapi sa 
chválili najväčšími úlovkami (Emilbáči Dúb-
rava 18 kg hrča a Jožkobáči Škoda 15 kg 
hrča). Prišiel čas rozísť sa. Rumenec na 
tvárach všetkých zúčastnených a obaja 
starší páni prešťastní z toho, že niekto mal 
záujem a vypočul si ich spomienky na roky 
dávno minulé. Odchádzal som dojatý s no-
tesom plným poznámok. 

Leto na Mlynárskej malo vždy koniec na 
prelome septembra a októbra, keď orechy 
už dozreli a čakle poslúžili na ich obíjanie, 
keď z iršaju a leanky gazdovia vyprešovali 
prvý burčák. Prišla jeseň, v chlievcoch do-
rastali bravce do váhy a chystali sa domá-
ce zabíjačky.

Tešme sa na jeseň priatelia! Do skoré-
ho čítania!
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Kultúrne leto v seredskom  
múzeu

Leto je čas, keď väčšina z nás aspoň krát-
ko odpočívala a načerpala nové sily a energiu. 
Deti a mladí študenti počas prázdnin, nemuseli 
myslieť na školské povinnosti.

Práve na leto pripravili pracovníci Mestského 
múzea okrem možnosti návštevy historických 
expozícií aj iné zaujímavé podujatia a výsta-
vy. Návštevníci si prezreli výstavu Kremnické 
variácie mladých umelcov. Umelecké práce 
absolventov ŠUV z Kremnice boli inštalované 
v interiéri, ale aj v exteriéri múzea – v záhrade. 
Členovia Fotoklubu Váh pripravili ďalšiu výsta-
vu Fotografie na šnúre IV. Múzejná záhrada je 
vonkajšou expozíciou múzea, ale počas leta 
ožíva aj hudobným ruchom. Cyklus piatko-
vých letných koncertov komorného charakteru 
sem prilákal tohto roku vyše 900 návštevníkov 
všetkých vekových kategórií. Počasie pripravilo 
organizátorom už na začiatku festivalu nemalé 
prekvapenia. Otvorenie IV. ročníka Seredského 
kultúrneho leta 2010 sa kvôli vrtochom počasia 
uskutočnilo dňa 18. 6. v divadelnej sále Domu 
kultúry. Vystúpila medzinárodne uznávaná vo-
kálna skupina Close Harmony Friends, ktorá 
pravidelne brázdi javiská a scény doma i v za-
hraničí. Veľkú účasť divákov na koncerte mala 
i domáca jazzová skupina Seredský Dixieland 
Band, hudobníci pri hraní tradičného jazzu po-
dali excelentný výkon. Jazz a funk zahrali divá-
kom aj mladí hudobníci zoskupenia Michal Balla 
Trio, ktorí pritiahli hlavne mladých poslucháčov. 
Pozvanie koncertovať v Múzejnej záhrade pri-
jal aj spevácky zbor Nitria, ktorého členmi sú 
aj dvaja seredskí rodáci – Dagmar Kamiňská 
a Bohdan Kamiňskýj. Pre nepriaznivé poča-
sie sa ďalšie dva koncerty museli uskutočniť 
v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa. 
Hudobný zážitok prítomných bol veľký. Práve 
komorná hudba v podaní Classic Chamber Or-
chestra znela v tomto seredskom chráme jedi-
nečne. Zakladateľom mladého hudobného tele-
sa je Seredčan, kontrabasista Andrej Spišiak.

V kostole sa uskutočnil šiesty festivalový 
koncert – hrali bratia Danišovci. Hoci sú veľmi 
mladí, svojim hudobným talentom očarili nie-
len divákov v Seredi, ale aj v zahraničí. Karol 
na husliach a Norbert na klavíri hrali v sered-
skom kostole prvýkrát. Vyše stovka divákov 
„prepustila“ dvojicu muzikantov s veľkými ová-
ciami. Posledným podujatím v záhrade bola 
dvojdňová výstava Bonsaj a čaj a čajový večer 
Putovanie za vôňou čaju v réžii Aleny a Vladi-
míra Ondejčíkovcov, majiteľov Bonsaj Centra 
v Nitre. Návštevníci si pozreli bonsaje a suiseki 
bonsajistov zo Serede a Galanty, ochutnali cu-
dzokrajné čaje, dozvedeli sa veľa zaujímavého 
o čajoch a krajinách, ktorými putovali manželia 
Ondejčíkovci a z týchto ciest si mohli pozrieť aj 
výstavu fotografií Putovanie slávnymi čajovými 
plantážami.

Koncerty sa uskutočnili aj vďaka finančnej 
podpore sponzorov. Prispeli tieto spoločnosti: 
Hubert Sereď, I.D.C. Holding, závod Pečivárne 
Sereď, Slovenské cukrovary Sereď, Semmel-
rock Stein+Design Sereď, FM Logistic Sereď. 
Mediálne projekt festivalu podporili: Slovenský 
rozhlas – Rádio Regina, regionálna televízia 
RTV Krea Galanta, televízia Centrál Nitra, 
Seredské novinky a internetové noviny Se-
redonline. Poďakovanie organizátorov patrí i 
Farskému úradu v Seredi za pomoc a možnosť 
usporiadať koncerty komornej hudby v kostole 
a tiež členkám O. Z. Vodný hrad za ich pomoc 
pri koncertoch.

Mária Diková, mestské múzeum
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Regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva 
so sídlom v Galante  
a Centrum podpory 

zdravia
Pozývame vás na preventív-

no – zdravotnovýchovné akcie 
v dňoch 29. októbra 2010 (pia-
tok), 26. novembra 2010 (pia-
tok), 28. januára 2011 (piatok) 
v priestoroch Domu kultúry na 
Školskej ulici v Seredi (vchod od 
trhoviska) v čase od 8.00 – 11.30 
hod. Odborní pracovníci Centra 
podpory zdravia vám ponúkajú 
vyšetrenie hladiny cholesterolu 
a cukru v krvi odobratej z prsta 
prístrojom Reflotrón, meranie 
tlaku krvi a výpočtu BMI (body 
mass index). Zároveň vám po-
radia v otázkach správnej vý-
živy a životosprávy v prevencii 
rizikových faktorov civilizačných 
ochorení (srdcovo-cievne, on-
kologické). Upozornenie: Aby 
boli výsledky objektívne, mal by 
záujemca o vyšetrenie prísť na-
lačno, príp. piť pred vyšetrením 
len nesladené nápoje a nekon-
zumovať potraviny s vyšším ob-
sahom tuku!

Úspešní „europoslanci“
Koncom júna sa 57 študentov z 12 škôl Tr-

navského kraja zahralo na poslancov Európ-
skeho parlamentu v rámci projektu Modelový 
Európsky parlament, ktorý organizuje Minis-
terstvo školstva SR prostredníctvom Metodic-
ko-pedagogického centra SR. Žiaci stredných 
škôl sa hrou na poslancov oboznámili s prácou 
inštitúcií EÚ, najmä Európskeho parlamentu. 
Každý študent zastupujúci inú krajinu EÚ, mu-
sel preukázať svoje vedomosti, komunikačné 
a argumentačné zručnosti. Naše mesto zastu-
povalo 10 žiakov, piati z Gymnázia V. Mihálika 
a piati z Obchodnej akadémie. Boli úspešní, 
lebo z piatich postupujúcich „poslancov“ sú 
štyria zo Serede: Denisa Kapustová a Ivana 
Hubinská z Gymnázia V. Mihálika a Martin Bro-
danský a Adrián Zaťko z Obchodnej akadémie. 
Títo študenti sa v septembri t. r. zúčastnia ná-
rodného kola a budú súťažiť na pôde NR Slo-
venskej republiky.

Mgr. Ľubica Štefáková, GVM,  
foto: Mgr. Zuzana Tóthová, OA

66. výročie Sloven-
ského národného 

povstania 
Dňa 25. augusta 2010 sa 

uskutočnilo slávnostné kladenie 
vencov pri pomníku hrdinov SNP 
v mestskom parku v Seredi.

Slávnostný príhovor na piet-
nej spomienke predniesol zást. 
primátora mesta Mgr. P. Rampa-
šek. Aktu sa zúčastnili poslanci 
mestského zastupiteľstva, pra-
covníci MsÚ v Seredi, členovia 
mestskej organizácie zväzu 
protifašistických bojovníkov, klu-
bu vojenských dôchodcov ako 
aj príslušníci armády SR z VÚ 
v Seredi.   vs

Projekt „Rekonštrukcia 
a revitalizácia  

Námestia slobody  
Sereď”

Mesto Sereď na základe uza-
tvorenej zmluvy o poskytnutí ne-
návratného finančného príspev-
ku s Ministerstvom výstavby a 
RR SR má do 31. 12. 2011 rea-
lizovať projekt „Rekonštrukcia a 
revitalizácia Námestia slobody 
Sereď.” Počas procesu verejné-
ho obstarávania jeden uchádzač 
podal na úrad pre verejné ob-
starávanie námietku. Úrad roz-
hodnutím uvedené obstarávanie 
zrušil z dôvodu, že verejný ob-
starávateľ v stanovej lehote ne-
predložil komplexnú dokumen-
táciu ku kontrole. Spoločnosti, 
ktorá vykonávala obstarávanie 
nebola vyplatená žiadna odplata 
a zmluva bola ukončená. Mesto 
vyhlásilo nové obstarávanie vo 
vestníku č. 165/2010 s predpo-
kladaným ukončením staveb-
ných prác september 2011.

Ing. E. Hanusová, prednostka

Geovrt pri Váhu
Začiatkom tohto mesiaca začala maďarská 

firma VIKUV ralizovať geovrt pri Váhu. Pod-
ľa informácií z mestského bytového podniku 
pôjde o vrt, ktorý môže byť hlboký až 1800 
m. Jeho hĺbku ovplyvní teplota a výdatnosť 
zdroja. Vrt bude pozostávať z niekoľkých 
etáp. Prvý vrt bude hlboký 4,5 m s prieme-
rom 80 cm, nasledovať bude vrt do hĺbky 30 
m (50,8 cm), 100,0 m (35,56 cm), 650 m (9 
5/8”), posledný vrt od 600,0 – 1800,0 m (7” x 
6,91 mm). Cieľom vrtu je dosiahnuť najvyššiu 
teplotu zdroja. Celková cena diela I. Etapa je 
1 417 428,83 €.              red

Bioplynová stanica Sereď –  
– verejné prerokovanie  
navrhovanej činnosti

Navrhovateľ, Danubian Biogas, s. r. o., 
v zastúpení firmou EXPRO so sídlom v Šali, 
predložil podľa zákona o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie Ministerstvu pôdohos-
podárstva, životného prostredia a regionálne-
ho rozvoja SR, správu o hodnotení Bioplyno-
vá stanica Sereď, ktorá bola dňa 8. 9. 2010 
doručená na Mestský úrad v Seredi. Mesto 
Sereď, ako dotknutá obec, v zmysle zákona 
oznamuje termín verejného prerokovania 
navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční 
dňa 6. 10. 2010 (streda) o 15.00 hod. vo veľ-
kej zasadačke Mestského úradu v Seredi. 

Mgr. V. Vranovič, primátor mesta

Mesto Sereď
1. Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na prenájom nebytových priestorov na Kuzmányho 
ul. s. č. 3054 (budova lekárne pri Poliklinike), vo vý-
mere 852 m2. Termín podávania návrhov je do 30. 9. 
2010 do 12. hod. na adresu vyhlasovateľa.

2. ponúka do prenájmu
časť nebytových priestorov na Garbiarskej ul., s. č. 
3964, vo výmere 1423 m2. Termín podávania ponúk 
je do 30. 9. 2010 do 12. hod. na adresu vyhlaso-
vateľa. Plné znenie je zverejnené na verejne prí-
stupnej internetovej stránke vyhlasovateľa: www.
sered.sk, na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, je prí-
pustná aj forma osobného nahliadnutia účastníka 
v sídle vyhlasovateľa: Mesto Sereď, Nám. repub-
liky 1176/10, Sereď

Mgr. V. Vranovič, primátor mesta , v. r.

Dňa 14. a 15. 9. 2010 sa v Seredi konala 
I. Jesenná regionálna výstava ovocia, 
zeleniny , kvetov a domácich zvierat. 
Výstavu zorganizovali pracovníci Domu kultúry, 

ZO Slovenských záhradkárskych zväzov v Seredi a 
Slovenský zväz chovateľov ZO v Seredi. Svoje pro-
dukty vystavovali ZO SZZ Sereď Za hrádzou, ZO 
SZZ Sereď mesto, ZO SZZ pri nových Vinárskych 
závodoch, ZO SZZ Šintava, ZO SZZ Šoporňa, ZO 
SZZ Pusté Úľany, ale aj podomoví záhradkári. Zvie-
ratá priniesli chovatelia z okolitých obcí, ktorí patria 
pod SZ chovateľov ZO Sereď. Usporiadatelia vý-
stavy vyhlásili súťaž – O najkrajší exponát. Získal 
ju Jozef Lehocký zo ZO SZZ Šitnava s odrodou 
jablka MELÓDIA. V súťaži O najkrajšiu expozíciu 
získali ocenenia: I. miesto: Gabriela Molnárová – 
ZO SZZ Pusé Úľany, II. miesto: Mária Zacharová 
– ZO SZZ Sereď Za hrádzou č. 2, III. miesto: Jo-
zef Holbík – ZO SZZ Šintava. Na výstave bolo asi 
360 vzoriek ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré vzbu-
dzovali obdiv návštevníkov. Zaujali aj vystavované 
zvieratká (asi 120 ks), ako sliepky, holuby, zajace 
a papagáje. V utorok doobeda si výstavu prezreli 
i žiaci niektorých seredských základných a mater-
ských škôl. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľ-
vek spôsobom pričinili o túto krásnu výstavu. Ďaku-
jeme sponzorom podujatia: Záhradkárske potreby 
ASTRA – p. Cicák, Záhradkárske potreby IRIS – p. 
Borovičková a Stravovacie služby p. Matuška, ZO 
SZZ Za hrádzou a ZO SZZ pri Nových vinárskych 
závodoch v Seredi. G. Líšková, DK – FTC

Promenádne koncerty
V rámci Seredského kultúrneho leta 2010 Dom 

kultúry v Seredi po tretí krát uskutočnil v mestskom 
parku na Námestí slobody pre milovníkov dychovej 
hudby Promenádne koncerty. Účinkovali dychové 
súbory Sereďanka, Šintavanka a Šúrovanka. Ob-
čania mesta Sereď a okolia si za pekného a slneč-
ného počasia zaspievali a niektorí aj zatancovali pri 
dobrej dychovke. Poďakovanie opäť patrí Rastlin-
kárni Mantry Láska – Ing. J. Vaškovi za poskytnutie 
elektrickej energie.  Michal Koričanský, DK

Začal sa školský rok 2010/2011
Vo štvrtok 2. septembra sa otvorili brány škôl. Pe-

dagógovia, ale i ostatní zamestnanci už dávno pred 
tým usilovne pracovali, aby žiakom pripravili čo naj-
príjemnejší začiatok nového školského roka. Najná-
ročnejšia prípravu mali zamestnanci ZŠ J. Fándlyho, 
v ktorej bolo počas prázdnin vykonané množstvo 
prác v rámci projektu jej rekonštrukcie a modernizá-
cie. Ale ani na ostatných školách pedagógovia ne-
zaháľali a pripravili pre svojich žiakov kvalitné pod-
mienky pre ďalší školský rok. V Seredi do školských 
lavíc zasadlo 1500 žiakov základných a 900 študen-
tov stredných škôl. Materské školy navštevuje 450 
detí, ZUŠ J. Fischera-Kvetoňa 640 malých umelcov 
a CVČ, ktoré je od 1. septembra súčasťou ZŠ J. A. 
Komenského, má 240 členov. 

Mgr. S. Kováčová, ŠMaTK
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Opustili nás 
Anna Nemečková, Marta Olšová,  

Mária Mrvová, Pavol Gál, Anton Deb-
nár, Dušan Banič, Marián Šujdák,  

Annou Hrubá, Bohuslav Gamo
Spomíname.

Významné životné jubileum
 Irena Borošová, Matilda Čúzyová, 
prof. Magdaléna Prešnajderová,  

Pavol Chmelár, Ján Mičák
Želáme všetko najlepšie!

V júli a auguste manželstvo uzatvorili:
Miroslav Králik a Beáta Liptáková

Pavol Turáni a Dáša Píschová
Róbert Högye a Monika Hoppanová
Dávid Morong a Ing. Lucia Urbanová

Andrej Ozimy a Ľubica Kulichová
Ľubomír Gabriš a Lucia Lukáčová

Ing. Boris Melicher a Mgr. K. Jaňáková
Roman Račák a Martina Forgáčová

Michal Kolba a Mgr. Andrea Lipovská
Jozef Varga a Mgr. Jaroslava Štepková

Milan Németh a Tamara Jobeková
Branislav Andráši a Melinda Szpevárová                                                                                             

Mikołaj J. Pełczyński a M. Zavadilová
Martin Bartko a Dominika Marettová

Ing. Stanislav Husár a Adela Diškancová
Jozef Karel a Helena Pustaiová
Viliam Didi a Katarína Virágová
Daniel Bednár a Jana Vašková

Ing. J. Hracho a Ing. Helena Drahošová
Jakub Kolda a Lucia Kapitančíková

Peter Kukučka a Magdaléna Zerrouk
Bc. Ján Jurík a Mgr. Ľ. Tamaškovičová

Blahoželáme !

KINO NOVA
program na október 2010

1. - 3. 10. pia – ne o 19.00 hod. SEXY 40 (The Re-
bound) Romantická komédia o nečakanej príťažlivosti... H: C. 
Zeta-Jones, J. Bartha, R: B. Freundlich, DS: MAGIC BOX, USA, 
ŠUP, 95 min., tit., MP 12, vst.: 2,50 €, www.magicboxslovakia.sk
5.- 6. 10. ut - st o 19.00 hod. SALT (Salt)
Musí riskovať svoj život aj život svojej rodiny, aby dokázala, že 
zradcom je niekto iný... Akčný thriller. H: A. Jolie, L. Schreiber, 
R: P. Noyce, DS: ITA FILM, USA, ŠUP, 94 min., tit., MP 12,  
vst.: 2,50 €, www.itafilm.sk
7. 10. št o 19.00 hod. POMSTA CHLPÁČOV (Furry 
Vengeance) Pomsta najlepšie chutí, keď je pekne... chlpatá. 
Skvelá rodinná komédia plná neodolateľných gagov. H: B. Fra-
ser, R. Garcia, R: R. Kumble, DS: PALACE PICTURES, USA, 92 
min., č. dab., MP 12, vst.: 2,50 €, www.palacepictures.net
8. - 10. 10. pia - ne o 17.00 hod. DETSKÉ PRED-
STAVENIE – TOY STORY 3 PRÍBEH HRAČIEK 
(Toy Story 3) Ďalšie pokračovanie úspešnej rodinnej komé-
die. R: L. Unkrich, DS: SATURN, USA, slov. dab., 90 min., MP,  
vst.: 2,50 €, www.saturn.sk
12. - 13. 10. ut - st o 19.00 hod. DOSPELÁCI (Grown 
ups) Po 30 rokoch sa stretávajú bývalí spolužiaci... Komédia.  
H: A. Sandler, S. Hayek, R: D. Dugan, DS: ITA FILM, USA, ŠUP, 
tit., 94 min., MP 12, vst.: 2,50 €, www.itafilm.sk
14. 10. št o 19.00 hod. FILMOVÝ KLUB NOVA uvá-
dza v rámci PROJEKTU 100 – 2010   PREŽIŤ SVOJ 
ŽIVOT (Přežít svůj život – teorie a prax) Evžen žije dvojaký ži-
vot. Jeden reálny  a jeden vo svojich snoch. V reálnom živote má 
manželku Miladu, v snovom mladú milenku Evženiu... Psycho-
analitická komédia. H: V. Helšus, K. Issová, R: J. Švankmajer, 
DS: ASFK, ČR/SR, č. verzia, 105 min., MP 15, vst.: členovia FK 
1,50 €, ostatní 2,50 €, www.asfk.sk
15. - 17. 10. pia - ne o 19.00 hod. LET´S DANCE 3 
(Step Up 3D) Ich život je tanec... Tretie pokračovanie úspešné-
ho romanticko-tanečného filmu plného vášne, tanca a energie. H: H. 
Shum Jr.,  K. Goldstein   Réžia: Jon Chu, DS: SPI, USA, tit., 108 min., 
MP 12, vstupné: 2,50 €, www.spi-film.sk
19. - 20. 10. ut - st o 19.00 hod. BEZ SÚCITU (From 
Paris With Love) Dvaja agenti, jedno mesto, žiadne zľutova-
nie. Akčná komédia. H: J. Travolta, J. Rys-Meyers, R: P. Morel, 
DS: MAGIC BOX, Franc., ŠUP, tit., 93 min., MP 15, vst.: 2,50 €, 
www.magicboxslovakia.sk
21. - 22. 10. št - pia o 19.00 hod. VRAHÚNI (Killers) 
Keď manželstvo... nech to stojí za to. Akčná komédia. H: K. Heigl, 
A. Kutcher, R: R. Luketic, DS: PALACE PICTURES, USA, ŠUP, 
tit., 100 min., MP 12, vst.: 2,50 €, www.palacepictures.net
23. - 24. 10. so - ne o 19.00 hod. LISTY PRE JÚLIU 
(Letters to Juliet) Čo keby ste mali druhú šancu nájsť sku-
točnú lásku? Romantický/road movie. H: A. Seyfried, F. Nero, R: 
G. Winick, DS: PALACE PICTURES, USA, ŠUP, tit., 105 min., 
MP 12, vstupné: 2,50 €, www.palacepictures.net
26. - 27. 10. ut - st o 19.00 hod. KUNGFU KYBORG 
(Metallic Attraction: Kungfu Cyborg) Kyborg dokáže 
bojovať. Ale dokáže aj milovať a nenávidieť? Akčná sci-fi komé-
dia. H: Jun Hu, B. Sun, R: J. Lau, DS: SATURN, Hong Kong/Čína, 
ŠUP, tit., 102 min., MP 12, vstupné: 2,50 €, www.saturn.sk
28. 10. štvrtok o 19.00 hod. KAJÍNEK Celovečerný 
hraný film o najznámejšom doživotne odsúdenom nájomnom 
vrahovi súčasnosti a nielen o ňom... H: V. Dlouhý, T. Vilhelmová, 
R: P. Jákl ml., DS: PALACE PICTURES, ČR, č. verzia, 107 min., 
MP 15, vstupné: 2,50 €, www.palacepictures.net
29. 10. pia o 19.00 hod. PREDÁTORI (Predators)
A lov práve začína... Akčný sci-fi horor. H: A. Brody, L. Fishburne, 
R: N. Antal, DS: TATRA FILM, USA, ŠUP, tit., 107 min., MP 12, 
vstupné: 2,50 €, www.tatrafilm.sk
30. - 31. 10. so - ne o 17.00 hod. KARATE KID (The 
Karate Kid) Pripravte sa na výborný remake slávneho hitu 
KARATE KID, ktorý bude inšpiráciou proti šikane pre mládež po 
celom svete. Rodinný dobrodružný. H: J. Chan, J. Smith, R: H. 
Zwart, DS: ITA FILM, USA, Čína, ŠUP, č. dab., 140 min., MP 12, 
vstupné: 2,50 €, www.itafilm.sk
Obnovenie činnosti Filmového klubu NOVA, premie-
tanie filmov z PROJEKTU – 100  klubových filmov.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

MESTSKÉ MÚZEUM – 
FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Program na október
STÁLE EXPOZÍCIE

Prehistória seredského regiónu – Hrad 
Šintava – Dobové fotografie Serede –  
– Lapidárium s barokovými sochami

VÝSTAVY
Archeologický výskum hradu Šintava 
ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA 

Vývesný štít (prvá pol. 20. stor.)
ATRAKCIE

Model kaštieľa s parkom –  
– vízia budúcnosti

NOVÉ VÝSTAVY
 DVOŘÁK, MÜLLER THURGAU –

– fotografie z vinohradov
Výstava fotografa Jakuba Dvořáka  

potrvá od 30. 9. - 30. 11. 2010

Otvorené: utorok – sobota  
od 10.00 do 18.00 hod.
Ulica M. R. Štefánika 8

Infor. a obj. na tel. č.: 031/789 45 46 
http: //www.sered.sk 

e-mail: muzeum@sered.sk

PROGRAM  
DOMU KULTÚRY
OKTÓBER 2010

Výchovno-vzdelávacie 
odd., práca s mládežou 

a deťmi
5. 10. – divadelná sála 

J. B. P. MOLIÉR –  
– LAKOMEC

Mestské divadlo Žilina,  
hra pre SŠ

12. 10. – divadelná sála
Popolvár, najväčší  

na svete
Hudobné centrum Bratisla-
va VVP, pre MŠ a I. st. ZŠ

22. 10. klubové  
dopoludnie v kl. č. 45

s Mgr. K. Tarrovou a Mgr. 
M. Majkom PhD. na tému 
– závislosť od internetu, 
mobilov a počítačových 

hier (pre II. stupeň ZŠ)
25. 10. – banketová sála

Naše mesto –  
– naše rodisko

Literárno-výtvarná súťaž
v spolupráci s MO MS

Pripravujeme  
na november 2010
4. 11. divadelná sála

Najsladšia rozprávka
Divadlo na kolesách 

Bratislava pre najmenších 
divákov a žiakov I. st. ZŠ

11. 11. divadelná sála
Potulný kabaret –  

– Divadlo Aktores s hrou 
pre II. stupeň ZŠ.

15. 11. banketová sála
Mihálikova Sereď – Súťaž 
v prednese poézie a prózy 
organizovaná v spolupráci 

s MO MS
24. 11. banketová sála
Dôvody prečo zdravo 
raňajkovať – Klubové 

dopoludnie pre II. st. ZŠ. 
Na tému budeme nielen 

rozprávať, ale aj variť  
a besedovať s lekármi.

program pripravila 
Kveta Žigová

Oddelenie kultúrno-spo-
ločenského života

14. 10. o 14.30 hod., estr. 
sála DK – Úcta k starším 
Stretnutie pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším, 

účinkujú spevácke súbory
16. 10. 21. - 03.hod.

Tanečná zábava nielen 
pre osamelých –  

– hrá skupina T R I K
28. 10. o 19.00 hod. Diva-

delná sála DK – koncert po-
pulárneho českého speváka

VÁCLAVA NECKÁŘA
so skupinou BACILY

program pripravil 
Michal Koričanský

Slávnostne sme privítali do života  
nového občianka
Maxima Bošku

Rodičom srdečne blahoželáme!
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Projekt: Rodinný futbal –
– mesto Sereď

Nemecký energetický koncern E.ON 
spustil v tomto roku takmer vo všetkých kra-
jinách svojho pôsobenia (Nemecko, Anglic-
ko, Česko, Maďarsko, Slovensko, Švédsko 
a Rumunsko) nový projekt zameraný na fut-
bal a rodiny – Rodinný futbal. Hlavnou myš-
l ienkou projektu 
je pri- lákať na 
t r i búny viacej fa-
núšikov, rodín s 
deťmi k pohybu a futbalu – ponúknuť verej-
nosti a mládeži možnosť aktívneho trávenia 
voľného času s futbalom, zapojiť do pasív-
neho i aktívneho vnímania futbalu všetkých 
členov rodiny, zvýšiť kultúru na štadiónoch 
resp. vnímanie fut. prostredia, vybudovať 
infraštruktúru, vytvoriť zdravé, kultúrne 
prostredie, využiť rodinný futbal na zvýšenie 
záujmu verejnosti o energetickú efektívnosť 
a možnosť šetrenia elektrickej energie. 

Mesto Sereď vypracovalo vlastný pro-
jekt na čerpanie grantu Západoslovenskej 
energetiky, člena skupiny E.ON. Projekt bol 
zameraný na nákup športových potrieb pre 

mládežnícky futbal v hodnote 4 000 € (4 ľah-
ké, prenosné športové bránky z hliníkovej 
zliatiny, 100 ks futbalových lôpt ). Projekt ob-

sahuje plánovaný nákup energeticky úspor-
ných žiariviek pre mestský štadión, ktoré 
spotrebujú o 80% energie menej pri rovna-
kej svietivosti. Na športových podujatiach 
mládežníckeho futbalu v meste Sereď sa 
budú rozdávať tlačové publikácie Západo-
slovenskej energetiky, člena skupiny E.ON, 

ktoré budú obsahovať informácie o projekte 
Rodinný futbal a návody ako ušetriť energiu 
a peniaze v domácnosti (publikácia Linda a 

Maťo vám poradia, ako ušetriť). Za pomoc 
pri spolurealizácii projektu mesto ďakuje pá-
novi Petrovi Sokolovi. 

Ing. Branislav Bíro, projektový manažér.

Časopis občanov mesta Sereď. Príprava a výroba – štúdio MNEWIS, zodp. redaktor Marcel Kováč. Príspevky: MsÚ, tel.: 031/789 20 94, podateľňa 
MsÚ alebo elektronicky seredskenovinky@sered.sk. Redakcia má právo príspevky krátiť a upravovať alebo nezverejniť. Grafický dizajn a neoznačené 

fotografie: M. Kováč. Vydáva DK Sereď. Vychádza desaťkrát ročne v počte 7000 ks. Registrované MK SR EV 3405/09. www.sered.sk

Dát. Zápas Čas
31. 7. Palárikovo – Sereď 0:3
8. 8. Sereď – Piešťany 2:1

15. 8. Topoľníky – Sereď 0:3
21. 8. Sereď – Bánovce 4:1
29. 8. Sereď – Gabčíkovo 2:0

5. 9. ČFK Nitra – Sereď 0:2
12. 9. Sereď – V. Ludince 2:0
19. 9. Čierny Brod – Sereď :
26. 9. Sereď – Pov. Bystrica :
3. 10. Domaniža – Sereď :

10. 10. Sereď – DAC D. Str. „B” :
17. 10. Dubnica „B” – Sereď :
24. 10. Sereď – Skalica :
31. 10. Ludanice – Sereď :

7. 11. Sereď – Galanta :

Jeseň 2010 – Sereď III. liga – muži A

Dňa 22. 8. Si svoje sily zmerali v priateľskom zápase medzi domácim družstvom OLD 
BOYS ŠKF SEREĎ a tímom zloženým z hercov, moderátorov a známych tvári MUFUZA. 
Cieľom podujatia bolo vyzbierať peniaze pre deti z Detského domova. Vďaka dobrovoľ-
nému príspevku návštevníkov sa vyzbierala suma v hodnote 667,90 €. Vyzbierané penia-
ze poputovali do Detského domova v Seredi. Finančnú čiastku odovzdal do rúk riaditeľky 
detského domova pán Ivan Tuli Vojtek spolu s organizátorom podujatia pánom Marekom 
Loveckým.              text a foto: Lukáš Valentovič

* Dňa 3. 8. MsP prijala oznáme-
nie občana o zakladaní ohňa, 
ktorý spozoroval dym pri záhrad-
kárskej oblasti Koleno. Na mieste 
sa nachádzal 20-r. mladík, ktorý 
vypaľoval elek. káble. Uviedol, že 
elek. káble odmontoval z vlast-
ných elektrických vŕtačiek a pre-
dlžovačiek. Hliadka si informáciu 
overila a v ich pivnici boli skutoč-
ne elek. nástroje, ktoré mali od-
montované elek. káblovanie. Na 
mieste spaľovania boli nájdené aj 
koncovky z káblov. Za nerešpek-
tovanie zákona bola mladíkovi 
uložená bloková pokuta.
* Dňa 7. 8. bol pri Váhu v oblasti 
Larzeniek spozorovaný Martin L. 
pri spaľovaní cca 1 kg medenných 
káblov. Mladík hliadke uviedol, že 
káble pozbieral okolo kontajnerov 

po meste. Za nerešpektovanie 
zákona č. 223/02 Z. z. bola mla-
díkovi uložená bloková pokuta.
* Občan mesta nahlásil na MsP 
šíriaci sa hustý dym z oblasti 
za kolkárňou. Hliadka zistila, že 
v rodinnom dome majiteľ pálil 
v plechovom sude staré plastové 
fľaše. Prie-
stupca bol 
upozornený 
na skutočnosť, že takéto spaľo-
vanie je zakázané a oheň ihneď 
uhasil. Za priestupok mu bola 
uložená bloková pokuta.
* Dňa 12. 8. zistila hl. MsP ne-
rešpektovanie VZN č. 4/2008 
o miestnych daniach umiestne-
ním reklamnej tabule typu „A” bez 
splnenia oznamovacej a daňovej 
povinnosti. Za priestupok bola 

priestupcovi uložená pokuta 20 €.
* Dňa 14. 8. bolo viacerými ob-
čanmi nahlásené rušenie noč-
ného pokoja. Hliadka zistila, že 
pôvodcom je organizátor podu-
jatia v kempingu, ktorému bola 
uložená bloková pokuta.
* Dňa 18. 8. bola nahlásená krá-

dež detskej 
š my k ľav k y, 
ktorá bola pô-

vodne umiestnená v priestoroch 
detského ihriska na Pažitnej ul. 
pred obytným blokom č. 1014. 
Prosíme občanov, ktorí by ve-
deli pomôcť nájsť šmykľavku a 
páchateľa skutku, aby mestskej 
polícii poskytli informácie.
* Dňa 21. 8. za rušenie nočného 
pokoja bola uložená bloková po-
kuta občanovi, ktorý sa priestup-

ku dopustil na Spádovej ul.
* Dňa 25. 8. neznámy páchateľ 
odcudzil na novom chodníku do 
H. Čepeňa 13 ks mriežok (cca 
10x30 cm).
* Príslušník MsP dňa 28. 8.   
v čase osob. voľna spozoroval 
na hrádzi dve osoby, ktoré tla-
čia fúrik so železom. Informoval 
hliadku MsP, ktorá na mieste za-
držala jedného z nich Michala D., 
druhému Máriovi R. sa podarilo 
z miesta újsť. Muži v záhradkách 
odcudzili fúrik a rôzne železné 
profily. Všetok materiál bol pre-
vezený na MsP, kde si ho neskôr 
prevzali majitelia. Nakoľko sa 
jednalo o osoby, ktoré sa v minu-
losti dopustili a stále dopúšťajú 
majetkových TČ bola vec postú-
pená na OO PZ.  peso

Zo zápisníka mestskej  
polície

fotografia: P. Sokol


